CASAS DE JOGO E DE LOTARIAS DA BAIXA E DO CHIADO

Campião Lda. - Campião & Cia – Sucsr. José Dias &
Dias, Lda.
R. Amparo, 2 C
Tel. 21 322 39 90
Fundado em 1840 por Pedro José Campião, iniciou
com câmbios, que viria a deixar, e com lotarias, é o
mediador mais antigo da SCML, aberto 57 anos após a
criação da lotaria nacional em 1783. Hoje é uma
empresa de família detida por sucessores em 5ª e 6ª
geração. Nos anos 1960-70 realiza a actual
remodelação, com ampla montra e uma bom
revestimento da fachada em mármore grená. Por volta de 1950 expande-se de Lisboa para o
resto do país e hoje conta com 15 filiais em todo o país e cerca de 70 empregados.

Campião Lda. - Campião & Cia – Sucsr. José Dias &
Dias, Lda.
R. Assunção, 84
Tel. 21 346 53 61
A sua marca em fundo vermelho dá a força de atracção
que uma casa destas deve ter: Campião na marca e
para quem nela vai apostar! Casa onde António Aleixo
foi cauteleiro. Os maiores prémios vendidos pela
Campião foram 10 milhões de euros a um único cliente
em c.2006 pelo Euromilhões. Noutra ocasião, pela
Lotaria do Natal, meia centena de empregados dos
CTT, com o bilhete inteiro, repartiram entre si 10 milhões!

Casa da Sorte – Organização Nogueira da Silva, S.A.
Pç. D. Pedro IV, 119 e Pç. da Figueira, 7
Tel. 21 322 04 40
Fundada em 1933, por António Augusto Nogueira da Silva, em Braga, esta filial conta 15
empregados para uma afluência de clientes verdadeiramente impressionante e constante.
Com uma decoração da segunda metade de XX, cuidada e funcional, a escultura em
cerâmica policromática onde figura a fundadora das Misericórdias, Rainha D. Leonor, é o exlíbris desta grande loja, com ligação para as duas praças, da Figueira e Rossio.

Casa da Sorte
R. Garrett, 37 - 39
Tel. 21 346 02 05
Com uma decoração de 1963, do Arqt.º Conceição
Silva e cerâmicas de Querubim Lapa, é sem dúvida
uma loja artística e agradável pelas cores azul e verde,
espelho embutido numa moldura cerâmica e em relevo,
fachada e esquinas igualmente revestidas da mesma
arte em cerâmica, tudo levando ao agrado em apostar.

Casa Testa
R. Arsenal, 78
Tel. 21 342 18 92
Fundada em 1883, c.1960 teve obras de remodelação
da autoria do Arqt.º Conceição Silva: um balcão a todo
o comprimento, forrado de boa madeira e grossa pedra
marmórea negra. À entrada uma placa comemorativa
anuncia a fundação. A montra corre a todo o
comprimento e expõe toda a variedade de cautelas,
moedas e notas para coleccionadores. «Se queres
festa vai ao Testa!» era a divisa antiga e rimada. A marca é um homem sorridente de testa
alta e cabelos para o lado, batendo com uma das mãos na testa.
Esfera da Sorte - Luis Augusto de Sousa Lda.
R. Arsenal, 66
Tel. 21 342 07 40
Fundada em 1956, é forrada em madeira, de lambris
trabalhados em desenho geométrico. A bandeira em
vidro pintado ao fundo da casa, narra assim: «Não
acreditamos que haja casas com sorte, a sorte é
sempre de quem compra e não de quem vende, é esta
a nossa divisa». E o espelho atrás do balcão, levará o
cliente a reflectir-se, para ter um melhor palpite ou para
se ver já ganhador?

Herdº M. M. Travassos - Herdeiros de Manuel
Martins Travassos Lda.
R. Sapateiros, 116 - 118 e Pç. D. Pedro IV, 42
Tel. 21 343 23 47 e 21 342 19 76
Fundada em 1907 na rua da Palma passou depois
para o Rossio, esquina com a Cç. Carmo, está aqui
desde 2007 sucedendo à Casa Viola. A casa é muita
simples de decoração: grandes cartazes das imagens
oficiais, um quadro de honra dos primeiros prémios
mais recentes atrás do balcão e a exposição de
alguns números na montra. Mas o mais emblemático da firma é a marca: um galo cantando
vitorioso sobre uma roda, esta sem asas, à diferença da casa mãe, Casa Travassos, que tem
asas …

Casa Travassos, Lda.
Pç. D. Pedro IV, 42
Tel. 21 342 19 76
Fundada em 1907, esta mítica casa foi alvo de uma mudança de proprietários em 2000,
associando a partir de então a casa de câmbios Nova Câmbios que opera no mesmo espaço.
O balcão da Casa Travassos é rústico e tradicional, conservando a marca antiga do galo que
canta ganhador, ao raiar do sol para um novo dia, nova vida. A arquitectura do balcão da casa
de câmbios não podia ser mais moderno, com cores fortes e arrojadas. São duas épocas
diferentes e públicos diferentes que convergem no mesmo espaço.

Império da Sorte
R. Prata, 46
Tel. 21 887 83 41
Desde c.1980 de Henrique Serrão, é uma antiga e
pequena loja de lotarias, com um balcão estreito, onde o
tempo deixou a sua marca. De apresentação simples,
pois para tentar a sorte qualquer canto vale: é preciso
que se passe por lá e se tente! O forro em madeira para
a traseira da loja deixa supor um arranjo da primeira
metade do séc. XX.

Quiosque Tivoli – José B. Cunha Herdº
R. Prata, 171
Tel. 21 342 17 40
Fundada em 1934 no quiosque na Avenida e aqui em
1936, depois as restantes 2 lojas em Lisboa (Pç. Chile
e Alcântara) e no Porto - rua Sampaio Bruno. A vistosa
bandeira pintada atrás do balcão, retrata a casa mãe: o
quiosque na Avenida em frente ao Tivoli! Os espelhos
de ambos os lados da casa, com 4 apliques dão
elegância à casa. Mas dão mais: por aquele reflexo
múltiplo ad infinitum, são a parábola da aposta: de um fazem-se muitos, sabe-se lá até onde!?
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